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 Předložená diplomová práce je empirického charakteru, jejíž cílem bylo zjistit, zda lze 
změnit postoje žáků na základní škole k tělesné výchově zapojením aktivit v přírodě do hodin 
tělesné výchovy. Práce byla zpracovaná na 74 stranách textu, obsahuje 46 citovaných zdrojů a 
3 přílohy. Název práce koresponduje s obsahem práce.  
 Zvolené téma je velmi zajímavé, ale zároveň velmi obtížné na zpracování.  Je to spíše 
úkol pro delší výzkumné sledování. Myslím si, že autorka se s tímto úkolem poprala celkem 
dobře, byla nucena řešit různé problémy i měnit původní plán. Celkově bych vyzdvihla 
praktickou část, která je mnohem lépe zpracována než část teoretická. 
 Rozsah přehledu literatury a dosavadních výsledků je dostačující pro daný typ práce. 
V teoretickém rámci práce je využito adekvátní množství citovaných zdrojů. Teoretická část 
je ale spíše výčtem jednotlivých citací, je to pospojovaný odstavec za odstavcem od různých 
autorů. Postrádám zde vlastní pojící kritický text, autorčiny vlastní argumenty podpořeny 
různými citacemi.  
 Kapitola 2.7 Aktivity v přírodě mohla být zpracována pečlivěji, zvláště pokud jsou 
aktivity v přírodě součástí názvu. „Hra“ je velmi širokým pojmem, který byl mnohokrát 
diskutován v historii. Mohlo tu být nějaké zamyšlení nad pojmem hra podle některého z 
klasiků, např. E. Finka nebo R. Cailloisa. Na straně 33 autorka píše: „V našem projektu jsme 
využili těchto her:“ Asi chtěla napsat: „V našem projektu jsme využili hry z těchto skupin 
her.“ U cvičení v přírodě je citován jen J. Neuman. Cvičení v přírodě provozoval už Sokol 
nebo Junák. Určitě by se našly hodnotnější citace než je Kirchner, Hnízdil a Louka (2005). To 
samé se týká orientačního běhu, např. P. Ďoubalík, který zpracoval kapitolu o orientačním 
běhu v publikaci Turistika a sporty v přírodě (Neuman a kol., 2000). U boulderingu by určitě 
byla vhodnější citace od kolegů S. Vomáčka nebo J. Baláše.  
 V přehledu literatury postrádám rozbor studií, které byly provedeny na podobné téma. 
 Cíle a úkoly práce navazují na předchozí části práce. 
 Metody a techniky zpracování práce byly zvoleny vhodně. Asi bych ale nehovořila o 
experimentu, myslím si, že toto nebyl experiment. Jak jste vyloučila ostatní vlivy, které 
působily během vyučování? Jak si můžete být jistá, že změny byly způsobeny jen jinou 
vyučovací metodou? 
 Výsledky byly interpretovány úplně a logicky. 
 Byl výběr „aktivit v přírodě“ (ne všechno byly aktivity v přírodě), které byly 
realizovány v jednotlivých hodinách, s někým konzultován? Domnívám se, že jednotlivé 
hodiny mohly být lépe promyšleny. Dle mého názoru je ale vždy zásadní osobnost učitele, i 
přesto že některé děti mohou mluvit opak. Jsem přesvědčena, že osobnost učitele a jeho 
umění pracovat s dětmi je zásadnější než aktivita samotná.  
 V diskuzi mi chybí diskuze se studiemi, které byly provedeny na podobné téma. 
Pracovala autorka s nějakými databázemi? 
 V závěru se opakují některá fakta, která jsou již rozebírána v diskuzi. To je zbytečné, 
závěr shrnuje pouze nejdůležitější výsledky, již nediskutuje, nepolemizuje.      
 Vzhledem k deklarovaným záměrům je práce úplná. 



 Po jazykové stránce je diplomová práce bezproblémová. 
 
Diplomantka je způsobilá samostatného řešení odborných problémů. Práci doporučuji k 
obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře.   
 
 
V Plzni, dne 9.1. 2013      Ivana Turčová  


